
ΕΕρρωωττήήσσεειιςς  αανναακκεεφφααλλααίίωωσσηηςς  ΕΕννόόττηηττααςς  ΒΒ’’  

(ΕΕππιισσήήμμααννσσηη:: Χρησιμοποίησε, ανάλογα με την ερώτηση, 
τους κατάλληλους κάθε φορά χάρτες)

11.. ΔΔύύοο  φφοορρέέςς  ττοονν  χχρρόόννοο  ηη  ώώρραα  ααλλλλάάζζεειι  κκααιι  γγίίννεεττααιι  χχεειιμμεερριιννήή  ήή  θθεερριιννήή,,  μμεε  ααλλ--
λλααγγήή  ττωωνν  δδεειικκττώώνν  ττωωνν  ρροολλοογγιιώώνν  μμααςς  ((μμίίαα  ώώρραα  εεμμππρρόόςς  ήή  ππίίσσωω))..  ΓΓιιααττίί  ττοο  κκάά--
ννοουυμμεε  ααυυττόό;;  ΤΤιι  ππιισσττεεύύεειιςς  όόττιι  κκεερρδδίίζζοουυμμεε  μμ’’  ααυυττήή  ττηηνν  ααλλλλααγγήή;;

22.. ΠΠααρρααττήήρρηησσεε  ττηη  θθέέσσηη  ττηηςς  ΔΔιιώώρρυυγγααςς  ττοουυ  ΣΣοουυέέζζ  κκααιι  ττηηςς  ΔΔιιώώρρυυγγααςς  ττοουυ  ΠΠαανναα--
μμάά  κκααιι  ππρροοσσππάάθθηησσεε  νναα  εεξξηηγγήήσσεειιςς  ττηη  σσηημμαασσίίαα  ττοουυςς  γγιιαα  ττηηνν  ππααγγκκόόσσμμιιαα  ννααυυττιι--
λλίίαα..  ΥΥππάάρρχχεειι  ααννάάλλοογγοο  ππααρράάδδεειιγγμμαα  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα;;

33.. ΈΈννααςς  κκααππεεττάάννιιοοςς  θθέέλλεειι  νναα  κκάάννεειι  ττοονν  γγύύρροο  ττηηςς  ΓΓηηςς,,  χχωωρρίίςς  νναα  δδιιαακκόόψψεειι  ττοο  τταα--
ξξίίδδιι  ττοουυ  κκάάπποοιιαα  ήήππεειιρροοςς..  ΠΠοοιιοονν  ππααρράάλλλληηλλοο  ππρρέέππεειι  νναα  αακκοολλοουυθθήήσσεειι;;  ΠΠοοιιοουυςς
ττύύπποουυςς  κκλλίίμμααττοοςς  θθαα  σσυυννααννττήήσσεειι  σσττηηνν  πποορρεείίαα  ττοουυ;;

44.. ΟΟ  ίίδδιιοοςς  κκααππεεττάάννιιοοςς  θθέέλλεειι  νναα  ττααξξιιδδέέψψεειι  ααππόό  ττηη  ββόόρρεειιαα  πποολλιικκήή  ζζώώννηη  σσττηη  ννόόττιιαα,,
χχωωρρίίςς  νναα  σσυυννααννττήήσσεειι  κκάάπποοιιαα  ήήππεειιρροο..  ΑΑππόό  πποοιιοουυςς  μμεεσσηημμββρριιννοούύςς  θθαα  ττοουυ  ππρρόό--
ττεειιννεεςς  νναα  ππεερράάσσεειι;;  ΠΠοοιιοουυςς  ττύύπποουυςς  κκλλίίμμααττοοςς  θθαα  σσυυννααννττήήσσεειι  σσττηηνν  πποορρεείίαα  ττοουυ;;

55.. ΕΕννττόόππιισσεε  σσττοονν  ππααγγκκόόσσμμιιοο  χχάάρρττηη  κκααιι  χχααρραακκττήήρριισσεε  ττηη  θθέέσσηη  ττωωνν  ππααρραακκάάττωω
σσττοοιιχχεείίωωνν::
• ττηηςς  ΑΑρρααββιικκήήςς  ΘΘάάλλαασσσσααςς,,
• ττηηςς  ΚΚααρρααϊϊββιικκήήςς  ΘΘάάλλαασσσσααςς,,
• ττοουυ  ΚΚόόλλπποουυ  ττηηςς  ΓΓοουυιιννέέααςς,,
• ττοουυ  ΠΠοορρθθμμοούύ  ττοουυ  ΜΜααγγγγεελλάάννοουυ,,
• ττηηςς  ΟΟχχοοττσσκκιικκήήςς  ΘΘάάλλαασσσσααςς,,
• ττοουυ    ΚΚόόλλπποουυ  ττηηςς  ΒΒεεγγγγάάλληηςς..

66.. ΕΕννττόόππιισσεε  σσττοονν  χχάάρρττηη  ττηηςς  ΑΑσσίίααςς  τταα  ΣΣττεεννάά  ττοουυ  ΟΟρρμμοούύζζ  κκααιι  ππρροοσσππάάθθηησσεε  νναα
ααξξιιοολλοογγήήσσεειιςς  ττηη  σσηημμαασσίίαα  ττοουυςς  γγιιαα  ττηηνν  ππααγγκκόόσσμμιιαα  οοιικκοοννοομμίίαα,,  χχρρηησσιιμμοοπποοιιώώ--
ννττααςς  ωωςς  κκρριιττήήρριιοο  όόσσαα  αακκοούύςς    σσττιιςς  εειιδδήήσσεειιςς  γγιιαα  ττηη  σσηημμαασσίίαα  ττοουυ  ππεεττρρεελλααίίοουυ..

77.. ΟΟ  ααρρχχααίίοοςς  πποολλιιττιισσμμόόςς  ττηηςς  ΑΑιιγγύύππττοουυ  δδιιααττηηρρήήθθηηκκεε  σσττααθθεερρόόςς  γγιιαα  πποολλλλέέςς  χχιι--
λλιιάάδδεεςς  χχρρόόννιιαα,,  εεππεειιδδήή  ααννττιιμμεεττώώππιισσεε  εελλάάχχιισσττοουυςς  εειισσββοολλεείίςς..  ΠΠααρρααττήήρρηησσεε  ττηηνν
κκοοιιλλάάδδαα  ττοουυ  ΝΝεείίλλοουυ  κκααιι  ττοονν  χχώώρροο  πποουυ  ττηηνν  ππεερριιββάάλλλλεειι  κκααιι  ππρροοσσππάάθθηησσεε  νναα
δδώώσσεειιςς  μμιιαα  εερρμμηηννεείίαα  γγιι’’  ααυυττήή  ττηη  σσττααθθεερρόόττηητταα..

88.. ΠΠααρρααττήήρρηησσεε  σσττοονν  χχάάρρττηη  ααννααγγλλύύφφοουυ  ττηηςς  ΑΑσσίίααςς  ττοο  οορροοππέέδδιιοο  ττοουυ  ΘΘιιββέέττ  κκααιι
γγρράάψψεε  τταα  οοννόόμμαατταα  55  μμεεγγάάλλωωνν  αασσιιααττιικκώώνν  πποοττααμμώώνν  πποουυ  ξξεεκκιιννοούύνν  ααππόό  ττηηνν  ππεε--
ρριιοοχχήή  ττοουυ..  ΓΓιιααττίί  κκααττάά  ττηη  γγννώώμμηη  σσοουυ  ττοο  οορροοππέέδδιιοο  ααυυττόό  εείίννααιι  ηη  ««μμηηττέέρραα»»  ττόόσσοο
μμεεγγάάλλωωνν  υυδδάάττιιννωωνν  ρρεευυμμάάττωωνν;;
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99.. ΤΤαα  μμόόνναα  ααξξιιόόλλοογγαα  πποοττάάμμιιαα  ττηηςς  ΑΑυυσσττρρααλλίίααςς,,  ττοο  πποοττάάμμιιοο  σσύύσσττηημμαα  ΝΝττάάρρλλιιννγγκκ
κκααιι  ΜΜάάρρεεϊϊ,,  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσττηηνν  ααννααττοολλιικκήή  ππλλεευυρράά  ττηηςς  χχώώρρααςς..  ΠΠααρρααττήήρρηησσεε  ττοο
ααννάάγγλλυυφφοο  ττηηςς  ΑΑυυσσττρρααλλίίααςς  κκααιι  ππρροοσσππάάθθηησσεε  νναα  εεξξηηγγήήσσεειιςς  ττηη  θθέέσσηη  ττοουυςς..

1100.. ΕΕννττόόππιισσεε  σσττοονν  χχάάρρττηη  ττηηςς  ΑΑφφρριικκήήςς  ττοονν  πποοττααμμόό  ΝΝίίγγηηρραα,,  ππααρραακκοολλοούύθθηησσεε  ττηη
ρροοήή  ττοουυ  κκααιι  σσηημμεείίωωσσεε  ττιιςς  χχώώρρεεςς  πποουυ  δδιιαασσχχίίζζεειι..  ΜΜπποορρεείίςς  νναα  υυπποοθθέέσσεειιςς  μμεε
πποοιιοονν  ττρρόόπποο  οο  ΝΝίίγγηηρρααςς  εεππηηρρεεάάζζεειι  κκααθθεεμμίίαα  ααππόό  ττιιςς  χχώώρρεεςς  ααυυττέέςς  ααννάάλλοογγαα
μμεε  ττηη  θθέέσσηη  ττηηςς  σσττηηνν  ήήππεειιρροο;;

1111.. ΓΓρράάψψεε  τταα  οοννόόμμαατταα  ττωωνν  μμεεγγάάλλωωνν  οορροοσσεειιρρώώνν,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σστταα  όόρριιαα
μμεεττααξξύύ  ττωωνν  ππααρραακκάάττωω  λλιιθθοοσσφφααιιρριικκώώνν  ππλλαακκώώνν::
•  ιιννδδοοααυυσσττρρααλλιιααννήήςς  κκααιι  εευυρρωωαασσιιααττιικκήήςς  ππλλάάκκααςς,,  
•  ννοοττιιοοααμμεερριικκααννιικκήήςς  κκααιι  ΝΝάάζζκκαα,,
•  εευυρραασσιιααττιικκήήςς  κκααιι  ααφφρριικκααννιικκήήςς  ππλλάάκκααςς,,
•  ββοορρεειιοοααμμεερριικκααννιικκήήςς  κκααιι  εειιρρηηννιικκήήςς  ππλλάάκκααςς..

1122.. ΤΤοο  ννοοττιιοοδδυυττιικκόό  άάκκρροο  ττηηςς  ΑΑρρααββιικκήήςς  ΧΧεερρσσοοννήήσσοουυ  ((ππεερριιοοχχήή  ττηηςς  ΥΥεεμμέέννηηςς))  έέχχεειι
ττηηνν  ίίδδιιαα  ππεερρίίπποουυ  ββλλάάσσττηησσηη  κκααιι  τταα  ίίδδιιαα  ζζώώαα  μμεε  ττηηνν  ΑΑφφρριικκήή..  ΑΑξξιιοοπποοίίηησσεε  ττιιςς
γγννώώσσεειιςς  σσοουυ  γγιιαα  ττηη  μμεετταακκίίννηησσηη  ττωωνν  ηηππεείίρρωωνν,,  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  εεξξηηγγήήσσεειιςς
ααυυττέέςς  ττιιςς  οομμοοιιόόττηηττεεςς..

1133.. ΣΣττηη  μμέέσσηη  ππεερρίίπποουυ  ττοουυ  ΑΑττλλααννττιικκοούύ  ΩΩκκεεααννοούύ  ααππλλώώννεεττααιι  ααππόό  ττοονν  ββοορρρράά  ππρροοςς
ττοονν  ννόόττοο  μμιιαα  ττεερράάσσττιιαα  σσεε  μμήήκκοοςς  υυπποοθθααλλάάσσσσιιαα  οορροοσσεειιρράά,,  σσττηηνν  οοπποοίίαα  υυππάάρρ--
χχοουυνν  πποολλλλάά  ηηφφααίίσσττεειιαα..  ΑΑξξιιοοπποοίίηησσεε  ττιιςς  γγννώώσσεειιςς  σσοουυ  γγιιαα  ττηη  μμεετταακκίίννηησσηη  ττωωνν
ηηππεείίρρωωνν,,  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  εεξξηηγγήήσσεειιςς  ττηηνν  ππααρροουυσσίίαα  ττωωνν  ηηφφααιισσττεείίωωνν..

1144.. ΗΗ  χχεερρσσόόννηησσοοςς  ΚΚααμμττσσάάττκκαα,,  ηη  οοπποοίίαα  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττηη  ββοορρεειιοοααννααττοολλιικκήή  άάκκρρηη
ττηηςς  ΑΑσσίίααςς,,  έέχχεειι  μμεεγγάάλλαα  εεννεερργγάά  ηηφφααίίσσττεειιαα  κκααιι  υυπποοφφέέρρεειι  ααππόό  μμεεγγάάλλοουυ  μμεεγγέέ--
θθοουυςς  σσεειισσμμοούύςς..  ΜΜεελλέέττηησσεε  ττοονν  χχάάρρττηη  ττωωνν  λλιιθθοοσσφφααιιρριικκώώνν  ππλλαακκώώνν,,  ππρροοκκεειι--
μμέέννοουυ  νναα  εεξξηηγγήήσσεειιςς  γγιιααττίί  σσυυμμββααίίννεειι  ααυυττόό..

1155.. ΤΤαα  ππεερριισσσσόόττεερραα  ααπποολλιιθθώώμμαατταα  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσεε  ιιζζηημμααττοογγεεννήή  ππεεττρρώώμμαατταα..
ΑΑξξιιοοπποοίίηησσεε  ττιιςς  γγννώώσσεειιςς  σσοουυ  γγιιαα  ττοονν  ττρρόόπποο  σσχχηημμααττιισσμμοούύ  ττωωνν  ππεεττρρωωμμάάττωωνν,,
ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  εεξξηηγγήήσσεειιςς  γγιιααττίί  εείίννααιι  δδύύσσκκοολλοο  νναα  δδιιααττηηρρηηθθοούύνν  ππεεττρρώώμμαατταα
σσεε  εεκκρρηηξξιιγγεεννήή  κκααιι  μμεεττααμμοορρφφωωμμέένναα  ππεεττρρώώμμαατταα..

1166.. ΗΗ  ττάάιιγγκκαα,,  ττοο  δδάάσσοοςς  ττωωνν  κκωωννοοφφόόρρωωνν,,  κκααλλύύππττεειι  μμεεγγάάλλεεςς  εεκκττάάσσεειιςς  σσττοο  ββόό--
ρρεειιοο  ττμμήήμμαα  ττηηςς  ΕΕυυρρώώππηηςς,,  ττηηςς  ΑΑσσίίααςς  κκααιι  ττηηςς  ΒΒόόρρεειιααςς  ΑΑμμεερριικκήήςς..  ΓΓιιααττίί,,  κκααττάά
ττηη  γγννώώμμηη  σσοουυ,,  δδεενν  υυππάάρρχχοουυνν  ααννάάλλοογγαα  δδάάσσηη  σσττηη  ΝΝόόττιιαα  ΑΑμμεερριικκήή,,  σσττηηνν
ΑΑφφρριικκήή  κκααιι  σσττηηνν  ΑΑυυσσττρρααλλίίαα;;  

Β΄
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1177.. ΕΕννττόόππιισσεε  ττοονν  ββοορρεειιόόττεερροο  κκααιι  ττοονν  ννοοττιιόόττεερροο  ππααρράάλλλληηλλοο,,  οοιι  οοπποοίίοοιι  οορρίίζζοουυνν
τταα  όόρριιαα  ττοουυ  γγεεωωγγρρααφφιικκοούύ  ππλλάάττοουυςς  ττηηςς  ΑΑυυσσττρρααλλίίααςς..  ΣΣττηη  σσυυννέέχχεειιαα  ππρροοσσππάά--
θθηησσεε  νναα  εεξξηηγγήήσσεειιςς  γγιιααττίί::
•  σσττοο  ββοορρεειιοοααννααττοολλιικκόό  ττμμήήμμαα  ττηηςς  υυππάάρρχχοουυνν  μμεεγγάάλλαα  ττρροοππιικκάά  δδάάσσηη..
•  σσττοο  ννόόττιιοο  ττμμήήμμαα  ττηηςς  ηη  ββλλάάσσττηησσηη  μμοοιιάάζζεειι  πποολλύύ  μμεε  ττηη  μμεεσσοογγεειιαακκήή..

1188.. ΣΣττιιςς  ββόόρρεειιεεςς  αακκττέέςς  ττηηςς  ΑΑσσίίααςς,,  ττηηςς  ΕΕυυρρώώππηηςς  κκααιι  ττηηςς  ΑΑμμεερριικκήήςς  δδεε  ζζοουυνν  εερρ--
ππεεττάά..  ΠΠρροοσσππάάθθηησσεε  νναα  ππεερριιγγρράάψψεειιςς  ττηηνν  ααιιττίίαα,,  σσυυννδδυυάάζζοοννττααςς  ττιιςς  γγννώώσσεειιςς
πποουυ  ααππέέκκττηησσεεςς  σστταα  μμααθθήήμμαατταα  ττηηςς  ΒΒιιοολλοογγίίααςς  κκααιι  ττηηςς  ΓΓεεωωλλοογγίίααςς  –– ΓΓεεωωγγρραα--
φφίίααςς..
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πιν για λίγο ανατολικά, μετά βορειοανατολικά και στο τέλος του ταξιδιού, προ-
σεγγίζοντας τη Μυτιλήνη, θα κινηθεί βορειοδυτικά.

Δύο θαλάσσια στενά είναι το στενό ανάμεσα στο ακρωτήριο Σούνιο και την
Κέα, καθώς και το Στενό Καφηρέα, ανάμεσα στην Εύβοια και την  Άνδρο.

22.. Θα κινηθεί στο βόρειο και στο ανατολικό ημισφαίριο. Θα πλησιάσει περισσό-
τερο τον Ισημερινό, στη νοτιοανατολική Ασία, νότια της Σιγκαπούρης. Βορειό-
τερο σημείο της πορείας του θα είναι ο παράλληλος που περνά από το Τόκιο,
περίπου 37º βόρειο πλάτος.

33.. Έξι χώρες, μεταξύ άλλων, είναι οι Η.Π.Α., η Κίνα, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ιαπωνία
και η Ρωσία. Τέσσερις μεγάλες πόλεις,  μεταξύ άλλων, είναι το Πεκίνο, η Άγκυ-
ρα, η Μαδρίτη και η Νέα Υόρκη.

44.. Έξι χώρες, μεταξύ άλλων, είναι η Ουκρανία, η Αίγυπτος, το Σουδάν, η Φινλαν-
δία, η Νότια Αφρική και η Τουρκία. Τέσσερις μεγάλες πόλεις,  μεταξύ άλλων, εί-
ναι το Κίεβο, το Κάιρο, η Λουζάκα και η Πραιτώρια.

55.. Θα λέει ψέματα, γιατί αυτές οι γεωγραφικές συντεταγμένες αντιστοιχούν στο
εσωτερικό της Αυστραλίας.

66.. Θα χρειαστεί πολιτικός χάρτης Πελοποννήσου, ώστε να υπάρχει πληροφόρηση
για τις πρωτεύουσες νομών. Θα χρειαστεί οδικός χάρτης Πελοποννήσου, ώστε
να υπάρχει πληροφόρηση για το οδικό δίκτυο. Θα χρειαστεί ιστορικός χάρτης
Πελοποννήσου, ώστε να υπάρχει πληροφόρηση για τους ιστορικούς τόπους. Τέ-
λος, θα χρειαστεί τουριστικός χάρτης Πελοποννήσου, ώστε να υπάρχει πληρο-
φόρηση για άλλα αξιοθέατα, ξενοδοχεία κτλ. 

Η Πελοπόννησος, ως γεωγραφικό διαμέρισμα, διαιρείται σε επτά νομούς και
σε όλη την έκτασή της ο επισκέπτης συναντά πλήθος ιστορικών μνημείων. Τέσ-
σερις, ενδεικτικά, από τις επτά πρωτεύουσες θα μπορούσαν να είναι η Κόρινθος,
η Πάτρα, η Καλαμάτα και το Ναύπλιο για τις διανυκτερεύσεις των μαθητών.

Ερωτήσεις ανακεφαλαίωσης Ενότητας Β΄ 

11.. ΣΣυυμμββοουυλλήή:: Πρέπει να γνωρίζεις ότι η χειμερινή ώρα είναι και η πραγματική. Η θε-
ρινή είναι η κατά συνθήκη ώρα, και αυτό που έχει αποφασιστεί είναι την άνοιξη
να γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα μπροστά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα για έξι
μήνες να νυχτώνει αργότερα και έτσι να εξοικονομείται ενέργεια.

22.. Η Διώρυγα του Σουέζ βρίσκεται στη βορειοανατολική Αίγυπτο, στο όριο της
Αφρικής με την Ασία, περίπου στις 30ο βόρειο γεωγραφικό πλάτος.  Έχει μήκος
195 χμ. και κατασκευάστηκε από το 1859 έως το 1869. Η σημασία της για τις
θαλάσσιες μεταφορές είναι πολύ μεγάλη, αφού συνδέει τον Ατλαντικό Ωκεανό
με τον Ινδικό (μέσω της σύνδεσης Μεσογείου και Ερυθράς Θάλασσας), χωρίς
να είναι ανάγκη να γίνει ο περίπλους της Αφρικής, διευκολύνοντας σημαντικά
τις θαλάσσιες μεταφορές. Είναι χαρακτηριστικό ότι με την κατασκευή της μειώ-
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θηκε περίπου στο μισό κατά τον 19ο αιώνα ο χρόνος ταξιδιού από το Ηνωμένο
Βασίλειο στην Ινδία. 

Η Διώρυγα του Παναμά βρίσκεται στην Κεντρική Αμερική, στο λεπτότερο ση-
μείο της αμερικανικής ηπείρου, περίπου στις 9ο βόρειο γεωγραφικό πλάτος.
Έχει μήκος 81 χμ. και κατασκευάστηκε από το 1881 έως το 1914.  Έχει πολύ
μεγάλη σημασία για την παγκόσμια ναυσιπλοΐα, αφού συνδέει τον Ειρηνικό με
τον Ατλαντικό Ωκεανό, χωρίς να είναι ανάγκη να γίνει ο περίπλους της Νότιας
Αμερικής. 

Υπάρχει ανάλογο παράδειγμα στην Ελλάδα. Είναι η Διώρυγα της Κορίνθου,
μήκους 6,5 χμ., η οποία κατασκευάστηκε από το 1881 έως το 1883. Η Διώρυ-
γα της Κορίνθου ενώνει το Ιόνιο με το Αιγαίο Πέλαγος, μέσω της σύνδεσης του
Κορινθιακού με τον Σαρωνικό Κόλπο, χωρίς να είναι ανάγκη να γίνει ο περί-
πλους της Πελοποννήσου.

33.. Θα πρέπει να ακολουθήσει τον παράλληλο 60ο νότιο πλάτος. Το κλίμα δε θα
αλλάζει, γιατί το πλοίο θα κινείται στον ίδιο παράλληλο και θα είναι πολικό,
αφού σ’ αυτό το γεωγραφικό πλάτος βρίσκεται η νότια πολική ζώνη.

44.. Θα μπορούσε να ακολουθήσει τον μεσημβρινό 30ο δυτικό μήκος. Θα ταξιδέψει
κατά σειρά στη βόρεια πολική ζώνη, στη βόρεια εύκρατη, στην ισημερινή, στη νό-
τια εύκρατη και, τέλος, στη νότια πολική ζώνη και θα συναντήσει κατά σειρά πολι-
κό κλίμα, εύκρατο ωκεάνιο, τροπικό, εύκρατο ωκεάνιο και πολικό.

55.. Η θέση των στοιχείων φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

ΌΌννοομμαα ΘΘέέσσηη

Αραβική 
Θάλασσα

Βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα του Ινδικού Ωκεανού και
εκτείνεται μεταξύ της Ινδίας, της Σομαλίας και της Αραβικής

χερσονήσου.

Καραϊβική 
Θάλασσα

Βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα του Ατλαντικού Ωκεανού και
εκτείνεται ανάμεσα στην Κεντρική Αμερική και τις Αντίλλες. 

Κόλπος της 
Γουινέας

Βρίσκεται στον ανατολικό Ατλαντικό Ωκεανό, στη δυτική
Αφρική, και εκτείνεται από το ακρωτήριο Πάλμας της 

Λιβερίας ως το ακρωτήριο Λόπες της Γκαμπόν.

Πορθμός του 
Μαγγελάνου

Βρίσκεται στο νότιο άκρο της Νότιας Αμερικής και συνδέει
τον νότιο Ειρηνικό με τον νότιο Ατλαντικό Ωκεανό, χωρίζο-

ντας τη Νότια Αμερική από τη Γη του Πυρός.

Οχοτσκική 
Θάλασσα

Βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα του Ειρηνικού Ωκεανού
και εκτείνεται ανάμεσα στις Κουρίλες Νήσους, τη νήσο Σα-

χαλίνη και τη Χερσόνησο Καμτσάτκα.

Κόλπος της 
Βεγγάλης

Βρίσκεται στο βορειοκεντρικό τμήμα του Ινδικού Ωκεανού
και εκτείνεται μεταξύ Ινδίας, Μπανγκλαντές και Μιανμάρ.
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66.. Τα στενά του Ορμούζ είναι πορθμός στο βορειοδυτικό τμήμα του Ινδικού Ωκε-
ανού. Στη βόρεια ακτή του είναι το Ιράν και στη νότια το Εμιράτο του Ομάν. Συν-
δέει την Αραβική Θάλασσα με τον Περσικό Κόλπο, αποτελώντας την είσοδο
σε αυτόν. Από αυτό το στενό θαλάσσιο πέρασμα περνάνε όλα τα πλοία που
μεταφέρουν το πετρέλαιο των χωρών του Περσικού Κόλπου (Ιράκ, Κουβέιτ
κ.ά.) προς όλες τις χώρες που το αγοράζουν. Επομένως είναι σημείο στρατη-
γικής σημασίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

77.. Η εισβολή στην αρχαία Αίγυπτο ήταν πολύ δύσκολη υπόθεση, επειδή, όπως
φαίνεται στον χάρτη, για να φτάσει κανείς ως εκεί, έπρεπε να διασχίσει τερά-
στιες ερημικές εκτάσεις. Η κατάληψη της χώρας έγινε δυνατή μόνον όταν ανα-
πτύχθηκαν μεγάλες αυτοκρατορίες, όπως η Περσική και αυτή του Μεγάλου
Αλεξάνδρου, οι οποίες ήταν άρτια οργανωμένες στο να ξεπερνούν τέτοιες δυ-
σκολίες.  Έτσι, ο αιγυπτιακός πολιτισμός έζησε απομονωμένος για πολλούς αι-
ώνες, χωρίς να δεχτεί ξένους εισβολείς.

88.. Πέντε μεγάλοι ασιατικοί ποταμοί που πηγάζουν από το οροπέδιο του Θιβέτ εί-
ναι οι: Γιανγκ Τσε, Χουάνγκ Χο, Μεκόνγκ, Ινδός, Βραχμαπούτρα. Η Ασία είναι η
μεγαλύτερη σε έκταση ήπειρος της Γης. Το οροπέδιο του Θιβέτ βρίσκεται στο
νοτιοκεντρικό της τμήμα και περιβάλλεται από τεράστιες πεδιάδες. Τα νερά που
συγκεντρώνονται σ’ αυτό κατεβαίνουν ακτινωτά από τα βουνά και, επειδή βρί-
σκουν μεγάλες πεδινές εκτάσεις στη ροή τους, έχουν τη δυνατότητα να ενω-
θούν, σχηματίζοντας μεγάλους ποταμούς. Παράλληλα, το κλίμα χαρακτηρίζε-
ται από πλούσιες βροχοπτώσεις, που συμβάλλουν στη μεγάλη παροχή αυτών
των ποταμών.

99.. Κατά μήκος της νοτιοανατολικής ακτής της Αυστραλίας, εκτείνονται οι Αυ-
στραλιανές Άλπεις. Η οροσειρά αυτή αποτελεί διαχωριστικό όριο για τα κατα-
κρημνίσματα που δέχεται η νοτιοανατολική Αυστραλία. Έτσι, τα κατακρημνί-
σματα που πέφτουν ανατολικά αυτής της οροσειράς κυλούν σε μικρή διαδρο-
μή μέχρι να φτάσουν στη θάλασσα, αδυνατώντας να σχηματίσουν σημαντικά
υδάτινα ρεύματα. Δυτικά όμως της οροσειράς εκτείνονται μεγάλες πεδινές
εκτάσεις και τα νερά εκεί μπορούν να σχηματίσουν μεγάλους ποταμούς. Αυτοί
είναι οι Ντάρλινγκ και Μάρεϊ, οι οποίοι δέχονται όλη την ποσότητα των νερών
αυτής της περιοχής.

1100.. ΣΣυυμμββοουυλλήή:: Ο Νίγηρας είναι ποταμός της δυτικής Αφρικής, με μήκος 4.200 χμ.
περίπου, ο οποίος πηγάζει από τα όρη Λόμα Μάνσα και εκβάλλει στον Κόλπο
της Γουινέας, διαρρέοντας τη Σιέρα Λεόνε, τη Γουινέα, το Μάλι, τον Νίγηρα,
το Μπενίν και τη Νιγηρία· είναι ο τρίτος μεγαλύτερος ποταμός της Αφρικής σε
μήκος μετά τον Νείλο και τον Κόνγκο και το δέλτα του είναι το μεγαλύτερο της
αφρικανικής ηπείρου και δεύτερο στον κόσμο, ενώ στη ροή του διαμορφώνει
τμήμα των συνόρων Νίγηρα-Μπενίν. 

Οι χώρες που διασχίζει ο ποταμός Νίγηρας είναι φτωχές, με τις αγροτικές
δραστηριότητες να κυριαρχούν. Ενδεικτικά, η χώρα Νίγηρας το 2004 υπέφερε
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από ξηρασία και το 2005 μαστιζόταν από λιμό. Ο ποταμός, λόγω του αναγλύ-
φου της περιοχής, γενικά δεν είναι πλωτός.  Έτσι, τα νερά του χρησιμεύουν για
άρδευση και ύδρευση. Στο τελευταίο τμήμα της ροής του, στη Νιγηρία, η κατά-
σταση αλλάζει. Το πεδινό έδαφος αυτής της χώρας και οι άφθονες βροχοπτώ-
σεις πλουτίζουν τον Νίγηρα με άφθονο νερό. Η Νιγηρία αξιοποιεί τα νερά του,
πέρα από άρδευση και ύδρευση, έχοντας κατασκευάσει μεγάλα υδροηλεκτρικά
φράγματα, ενώ ο ποταμός χρησιμοποιείται και σαν υδάτινη συγκοινωνιακή αρ-
τηρία, αφού εκεί είναι πλωτός. 

Αξιοποίησε αυτές τις πληροφορίες και διαμόρφωσε την απάντησή σου.
1111.. Μεγάλες οροσειρές, αντίστοιχα με τις λιθοσφαιρικές πλάκες, είναι:

α. Ιμαλάια.
β. Άνδεις.
γ. Άλπεις. 
δ. Βραχώδη  Όρη.

1122.. Το γεγονός ότι το νοτιοδυτικό άκρο της Αραβικής Χερσονήσου έχει την ίδια πε-
ρίπου βλάστηση και τα ίδια ζώα με την Αφρική σημαίνει ότι παλαιότερα στον
γεωλογικό χρόνο, εκατομμύρια χρόνια πριν, η Αραβική Χερσόνησος ήταν ενω-
μένη με την Αφρική.  Όμως οι λιθοσφαιρικές πλάκες της περιοχής κινούνται
αργά στο πέρασμα του χρόνου, απομακρύνοντας πλέον τις δύο περιοχές. 

1133.. Οι λιθοσφαιρικές πλάκες κινούνται με διάφορους τρόπους. Πλησιάζουν με-
ταξύ τους, συγκρούονται, κινούνται παράλληλα η μία με την άλλη ή απομα-
κρύνονται.  Όταν δύο πλάκες απομακρύνονται η μία από την άλλη, δημιουρ-
γείται ένα άνοιγμα στον φλοιό της Γης, από όπου βγαίνουν λιωμένα πετρώμα-
τα (μάγμα με τη μορφή λάβας) και αέρια από τα βαθύτερα στρώματα. Το μάγ-
μα παγώνει και οικοδομεί μεγάλες οροσειρές ενεργών υποθαλάσσιων ηφαι-
στείων (μεσοωκεάνιες ράχες), δημιουργώντας έναν νέο ωκεάνιο φλοιό. Απο-
τέλεσμα αυτών των έντονων γεωλογικών διεργασιών είναι και η παρουσία ηφαι-
στείων σ’ αυτές τις περιοχές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Ισλανδία, η
οποία βρίσκεται στο μέσο του βόρειου Ατλαντικού Ωκεανού, στο όριο απομά-
κρυνσης της βορειοαμερικανικής από την ευρασιατική πλάκα, και είναι η χώρα
με τη μεγαλύτερη ηφαιστειακή δραστηριότητα στην Ευρώπη.

1144.. Μελετώντας τον χάρτη αναγλύφου και τον χάρτη λιθοσφαιρικών πλακών, εύ-
κολα διαπιστώνεται ότι η χερσόνησος Καμτσάτκα βρίσκεται πάνω στο όριο σύ-
γκλισης της ευρασιατικής πλάκας με την πλάκα του Ειρηνικού και ανήκει στις
περιοχές που αποτελούν το «δαχτυλίδι της φωτιάς». Επομένως είναι απόλυτα
δικαιολογημένο το γεγονός ότι η περιοχή έχει έντονη σεισμική και ηφαιστεια-
κή δραστηριότητα.

1155.. Σε εκρηξιγενή ή μεταμορφωμένα πετρώματα τα απολιθώματα θα είχαν κατα-
στραφεί, λόγω της διαδικασίας σχηματισμού αυτών των πετρωμάτων, η οποία
είναι πιο βίαιη από αυτήν των ιζηματογενών. Τα ιζηματογενή πετρώματα έχουν
ήπιο τρόπο δημιουργίας, αφού σχηματίζονται στο πέρασμα εκατομμυρίων

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ



275

ετών, λόγω απόθεσης υλικών (ιζημάτων), χωρίς άλλες έντονες γεωλογικές
διεργασίες.  Έτσι, δίνουν τη δυνατότητα διατήρησης ανέπαφων των απολιθω-
μάτων. 

1166.. Η τάιγκα αναπτύσσεται στο βόρειο τμήμα του βορείου ημισφαιρίου, σε περιο-
χές με ψυχρό κλίμα, π.χ. στο βόρειο τμήμα της ασιατικής Ρωσίας. Όμως στο
αντίστοιχο νότιο τμήμα του νοτίου ημισφαιρίου δεν υπάρχει ξηρά, αφού κυ-
ριαρχεί η θάλασσα. Επομένως δεν μπορεί να υπάρχει πουθενά στο νότιο ημι-
σφαίριο αυτός ο τύπος οικοσυστήματος, που αναπτύσσεται σε ξηρά με ψυχρό
κλίμα. 

1177.. Η Αυστραλία εκτείνεται μεταξύ των 40ο νότιο γεωγραφικό πλάτος και των 10ο

βόρειο γεωγραφικό πλάτος. Επομένως:
• Το βόρειο τμήμα της βρίσκεται στην ζώνη του Ισημερινού και το κλίμα χα-

ρακτηρίζεται από πλούσιες βροχοπτώσεις και υψηλές θερμοκρασίες. Φυ-
σικό επακόλουθο αυτών των συνθηκών είναι να επικρατούν τα βροχερά τρο-
πικά δάση.

• Το νότιο τμήμα της βρίσκεται στη νότια εύκρατη ζώνη.  Έτσι το κλίμα είναι εύ-
κρατο, με τέσσερις διακριτές εποχές. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή η πε-
ριοχή της Αυστραλίας βρίσκεται σε νότιο γεωγραφικό πλάτος αντίστοιχο με
το βόρειο γεωγραφικό πλάτος που βρίσκεται η χώρα μας. Επομένως η βλά-
στηση στο νότιο τμήμα (που έχει εύκρατο κλίμα και βρίσκεται κοντά στις
ακτές) έχει ομοιότητες με τη μεσογειακή βλάστηση.

1188.. ΣΣυυμμββοουυλλήή:: Μπορείς να γνωρίζεις ότι τα ερπετά αποτελούν απογόνους των με-
γαλόπρεπων δεινοσαύρων και είναι σπονδυλωτά ζώα. Τα ερπετά αριθμούν σή-
μερα πάνω από 6.000 διαφορετικά είδη σε όλο τον πλανήτη, ξεκινώντας από
το ταπεινό σαμιαμίδι και φτάνοντας σε φίδια και κροκόδειλους μήκους πολλών
μέτρων! Το ινγκουάνα, η καρέτα καρέτα, ο χαμαιλέοντας, η σαύρα, η οχιά εί-
ναι μερικοί χαρακτηριστικοί εκπρόσωποι ερπετών. 

Η ονομασία τους οφείλεται στο ότι έρπουν στο έδαφος, σέρνονται σ’ αυτό
είτε έχουν πόδια είτε όχι. Μερικά από τα πιο εντυπωσιακά και σπάνια είδη ερ-
πετών συναντώνται στα νησιά Γκαλαπάγκος, αυτό το απομονωμένο εκπληκτικό
φυσικό οικοσύστημα στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Τα ερπετά αναπαράγονται με αυγά και έχουν την ικανότητα να ζουν σε ξηρά,
σε θάλασσα, σε ερήμους, σε ζούγκλες, σε μέρη της εύκρατης ζώνης, αρκεί το
κλίμα να είναι θερμό. Το ψυχρό κλίμα τα επηρεάζει, χάνουν τη ζωτικότητά τους
και  πέφτουν σε χειμερία νάρκη. Επομένως δεν μπορούν να επιβιώσουν στις βό-
ρειες ακτές της Ασίας, της Ευρώπης και της Αμερικής, αφού εκεί το ψυχρό κλί-
μα που επικρατεί είναι αντίξοο για την επιβίωσή τους. 

Αξιοποίησε αυτές τις πληροφορίες και διαμόρφωσε την απάντησή σου.
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